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 مقدمه

که نرم افزار نقشه ساز آنها را کنترل می کند آورده شده است.  هر چند  99در این فایل بندهایی از مبحث نهم  ویرایش 

اربران نقشه کنترل شود را اعمال کنیم اما اگر ک سعی کرده ایم تمام بندهایی  که به ترسیم مربوط است و باید در زمان ترسیم

محترم پس از مطالعه این فایل به این نتیجه رسیدند که بند یا بندهای دیگری نیز باید  به قسمت کنترل ترسیم نرم افزار 

 فزار برداریم.ااضافه شود ، ممنون میشویم با ما در میان گذاشته تا با استفاده از نظرات شما گامی دیگر برای پیشرفت نرم 
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هایی که از دو طرف مفصیل باشند را  تریو   طرف کنرتل یم کند. 2نرم افزار عمق تری را بر اساس شرایط پیوسته از 

 حساب یم کند. زیر مطابق با جدول

 

 مقاومت مشخصه بنت طبق بند زیر قسمت الف کنرتل یم شود
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-9درنظر گرفته یم شود )مقادیر خارج از جدول ثبت یمن شود( بند ات مقاومیت میلگردها طبق جدول زیر صمشخ

4-2-1 

 

شود.  زا محاسبه یمجحداقل مساحت میلگردهای سراسیر طبق رابطه زیر برای وجه باال و پاینی به صورت م

عایت راگر میلگرد گذاری هوشمند روشن باشد، نرم افزار تعداد میلگرد سراسری را افزایش می دهد تا این بند 

شود.)محدودیت تعداد افزایش میلگرد که در تنظیمات میلگردگذاری هوشمند وجود دارد برای این قسمت 

( در صورتی که نیست و اگر میلگرد حداقل رعایت نشود، تعداد آن قدر زیاد می شود تا این بند ارضا شود.

 د ظاهر می شود.میلگرد گذاری هوشمند روشن نباشد، به صورت اخطار در کنار تیر در اتوک
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این ابعاد تنها برای تریهایی که دو طرف به ستون متصل  . ابعاد هندیس تریها طبق بند زیر کنرتل یم شود

 .هستند کنرتل میشود )در قاب هستند(
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 شود در مورد آرماتورهای طویل تریها بند زیر توسط نقشه ساز کنرتل یم

 

 

 

کنرتل یم شود )این کنرتل زماین انجام یم شود که مقطع عریض تری قسمت دوم بند زیر فقط در وسط مقطع 

 ترسیم شود(

 

گزارش شده از ایتبس و همچننی مقدار خاموت پیچیش  AV/sدر مورد خاموت های تری عالوه بر کنرتل مقدار 

 گزارش شده از ایتبس بندهای زیر کنرتل یم شود

http://naqshesaz.ir/


 نرم افزار نقشه ساز مباحث آینی نامه ای  

 
 

   Naqshesaz.ir 
    Enjoy with drawing by naqshesaz 

6 

 

 

 ل یم شوددر مورد ستون ها بندهای زیر توسط نقشه ساز کنرت

 

 

 برریس و رعایت یم شودنقشه ساز  در مورد میلگردهای طویل هر دو بند زیر توسط نرم افزار 

کند تا هم بند زیر رعایت شود و هم محاسبه می نرم افزار به صورت دقیق درصد میلگرد محل وصله ها را 

 به صورت بهینه طراحی شود. سازه
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به دلیل    .برریس و رعایت یم شودنقشه ساز  زیر توسط نرم افزار  های بند عریض )تنگ ها( در مورد میلگردهای 

وجود دارد ، نرم افزار شرایط حالت ب که در جهت اطمینان است   520تا  420ابهایم که در فوالدهایی با مقاومت بنی 

 را در نظر یم گرید.
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 دکنرتل یم شو در ناحیه میاین ستون فواصل خاموت ها به صورت زیر 

 60و   d/2در صورتی که در تنظیمات گزینه زیر فعال باشد، نرم افزار فاصله تنگ های میانی را به مقدار 

 30و  d/4سانتی متر محدود می کند. با توجه به این که نرم افزار خروجی تحلیل را دریافت نمی کند فاصله 
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در صورتی که کاربر فاصله خاموت ها را کمتر یا بیشتر از مقدار آیین نامه و مقدار  سانتی متر کنترل نمی شود.

محاسباتی ایتبس در نقشه خود نیاز داشت می تواند از گزینه وارد کردن مقدار دلخواه برای تنگ ها استفاده 

 کند.

 

 

 

 های میانی بند زیر نیز کنترل می شودتنگهمچنین  برای 
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ه های )البته در نرم افزار گزین ترسیم یم شوند طبق بند زیر  ،تنگ های ستون در محل اتصال ستون به شالوده 

 (متنوعی برای این موضوع طبق نظر کاربر وجود دارد.

سانتی متر محدود شود، توسط کاربر این محدودیت  30به جای اینکه این طول به نقشه ساز در نرم افزار 

 .قابل تنظیم است

 

 

از آنجا که فاصله ستون ها از لبه فونداسیون در محاسبه طول خاموت گذاری حول میلگردهای ریشه ستون 

تاثیر گذار است، به جهت این که بند زیر نیز رعایت شود )خصوصا برای پی های  طبق بند زیر در فونداسیون

که در باال بیان شد اکتفا نکرده و با تنطیمات فوق  6-3-3-5-20-9نواری( توصیه می شود به محدودیت بند 

 در نرم افزار، کل طول میلگردهای ریشه ستون ها در فونداسیون با تنگ های بسته مهار شوند.
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 در ناحیه اتصال تری به ستون در قاب متوسط بندهای زیر کنرتل یم شود.

 

. نرم افزار مطابق جزئیات بیان شده در ادامه آورده شده است 1-4-5-20-9چهار بند از آیین نامه که در بند 

تیر  برای هر 3-1-3-16-9از تنگ ها استفاده می کند اما در مورد بند  2-1-3-16-9خواسته شده در بند 

 الیه میلگردعرضی را کنترل می کند 2این کنترل را انجام نداده و برای کل ناحیه اتصال تعداد حداقل 
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گر طراح سازه عمق تری را بیش از  برابر عمق ستون انتخاب کرده باشد، اخطایر جهت کنرتل بند زیر به  2ا

 کاربر داده یم شود

 

 تعداد و فاصله  تنگ ها در ناحیه اتصال تری به ستون  بر اسا س بند زیر باید مطابق با شرایط ناحیه ویژه باشد. 
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ه ک عالوه بر بند های فوق بند زیر نیز در تعیین فاصله تنگ ها در ناحیه اتصال تیر به ستون موثر می باشد

ر محاسبه طول گیرایی میلگردهای قالب دار تحت توسط نرم افزار در صورت انتخاب کاربر کنترل می شود. د

برابر  8در بند زیر بیان شده که فاصله این تنگ ها باید از  .می باشد rکشش یکی از پارامتر های بسیار موثر، 

 قطر میلگرد تیر )بیشینه قطر میلگرد تقویتی و اصلی ( کمتریا مساوی باشد.
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به باال استفاده شده باشد و در تنظیمات تنگ ها)خاموت های  34 در صوریت که در ستون ها از قطر میلگرد

 تغیری یم دهد. 12وارد شده باشد، نرم افزار برای کنرتل این بند قطر خاموت ها را به  10ستون( قطر  

 

 فاصله میلگردهای افیق در تری ها طبق بند زیر کنرتل یم شود
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گر کاربر خواست  تریهای با میلگردهای دو سفره ای  در مقطع عریض گزینه ای اضافه شده است که ا

 میلیمرت رعایت شود 25طبق بند زیر فاصله 

 

در مواردی که به دلیل عرض کم تیر یا باال بودن تعداد میلگرد تقویتی میلگردگذاری به صورت دو سفره 

تایی ترسیم می کند ) اگر فاصله میلگردها طبق آیین نامه  3میلگرد هم پاسخگو نباشد، نرم افزار گروه میلگرد 

رعایت نشده باشد اخطار می دهد(. در این صورت اگر گزینه فاصله دادن میلگردهای سفره دوم میلگردها فعال 

میلگرد چسبیده به هم ترسیم می شود ولی اگر این گزینه روشن  3نباشد، همانند تصویر زیر سمت راست، 

سانتی متری ترسیم و دو میلگرد دیگر را چسبیده به هم در کنار  2.5این سه میلگرد را با فاصله باشد، یکی از 

. در هر صورت طبق مبحث نهم جدید که فاصله سفره های میلگرد را مطرح می کند، خاموت ترسیم می کند

از به گروه خاب شود تا نیباید از گروه میلگردها اجتناب کرد. بنابراین بهتر است عرض تیر در ایتبس مناسب انت

 عددی را ترسیم می کند( 3میلگرد سه تایی نباشد.)هرچند نرم افزار گروه میلگرد 
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 ستون طبق بند زیر کنرتل یم شود طویل فاصله میلگردهای
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 در مورد قالب ها موارد زیر در نقشه ها رعایت یم شود

 

 .بند فوق در تصویر زیر مشخص شده است "ت"منظور از قسمت 

 

 و اما منظور از قالب لرزه ای در بند زیر آمده است
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 در مورد طول گریایی )طول مهایر( میلگرد ها بند های زیر توسط نرم افزار کنرتل یم شود

 

 در مبحث نهم طول گیرایی میلگردهای تحت کشش طبق رابطه زیر می باشد

 

 جدول زیر است:که ضرایب آن به شرح 
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استفاده نمی شود بلکه از رابطه ساده سازی شده مبحث نهم که در جدول  1-21-9اما در نرم افزار از رابطه 

زیر آمده استفاده می شود. نرم افزار با فرض تامین شرایط مطرح شده در جدول زیر از روابط ردیف اول استفاده 

 آمده است استفاده نمی کند. "د سایر موار"می کند و از روابطی که رو به روی 
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را در صورت نیاز  geدر مورد این دو رابطه در نرم افزار نقشه ساز بتنی کاربر تنها نیاز است ضریب 

و  tدر قسمت های دیگر تنظیمات نرم افزار دریافت می شود و   ’bd  ،yF  ،cFتغییر دهد. سایر موارد مثل 

s  توسط نرم افزار اعمال می شود. ضریبge  می شود.  1نیز معموال 

)ضریب  g)ضریب پوشش( برابر با یک باشد، همچنین  eبه عنوان مثال اگر میلگردها اندود نداشته باشد و 

رده فوالد( نیز یک باشد)میلگرد پرمقاومت نباشد( و از بتن سبک استفاده نشده باشد و بتن معمولی باشد 

 مقدار یک باید وارد شود. geنیز یک باشد، در کادر مربوط به ضریب  ضریب 

صورت جداگانه  در نقشه ساز فونداسیون در ورژن کنونی باید مقدار زیر وارد شود )مقاومت بتن و فوالد به

 دریافت نمی شود(
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باید در کادر مربوطه  .باشد 21برابر با  F’cکیلوپاسکال و  400برابر با  Fy ،باشد  1برابر با  geمثال اگر 

 وارد کرد. 80باشد می توان عدد  25برابر با  F’cوارد شود و اگر  88عدد 

 

-6-20-9و     3-4-5-20-9،   1-3-3-21-9بندهای   طول مهایر میلگردهای قالب دار تحت کشش بر اساس 

 بیشینه سه مقدار زیر یم باشد. 5-5-1

)به دلیل اهمیت این بند یک فیلم مخصوص توضیحات این بند و نحوه برخورد نرم افزار با این بندو ... تهیه شده 

کیدا توصیه یم شود مشاهده شود(  و در آپارات نقشه ساز قرار گرفته است که ا

https://www.aparat.com/v/57IGU 
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)که معموال این مورد حاکم است ( را کمی بیشتر بررسی  4مورد را کنترل می کند اما رابطه  4که نرم افزار هر 

 می کنیم.

 ضرایب به کار رفته در رابطه طول مهاری میلگردهای قالب دار تحت کشش برابر است با مقادیر جدول زیر:
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 میلگرد پیچیش

آرماتور پیچشی )چه طولی چه عرضی( توسط ایتبس گزارش شده باشد در صورتی که گزینه ترسیم میلگرد اگر 

پیچشی فعال باشد، نرم افزار طبق بند زیر به صورت یکنواخت در مقطع تیر توزیع می کند )نحوه توزیع و 

 ت ما موجود است(توضیحاتی در خصوص میلگردهای پیچشی و ... در فیلمی نسبتا مفصل در کانال آپارا
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سانتی  40سانتی متر به باال میلگرد گونه ترسیم می شود )اگر ارتفاع تیر  45بنابراین برای تیرهای با ارتفاع 

 متر یا کمتر باشد، همه میلگردها در وجه باال و پایین اضافه می شود(

فاصله خاموت ها کنترل نمی  برابر 0.042از آنجا که قطر میلگرد پیچشی توسط کاربر وارد می شود، فاصله 

 25شود اما به طور کل این محدوده تاثیر گذار نیست. )مثال اگر فاصله خاموت ها خیلی زیاد هم باشد مثل 

 جواب گو است، اما به جهت پاسخ گو بودن میلگرد در پیچش بهتر است شماره میلگرد 10میلگرد ،  سانتی متر

 انتخاب نشود( 14کمتر از 

)طبق تعریف  2ضرب بر  لگرد پیچشی عرضی توسط ایتبس گزارش شده باشد، مساحت آندر صورتی که می

 .با مساحت خاموت های محاسباتی جمع شده و در ترسیم لحاظ می شود(  منهمبحث 
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 دیوار بریش

در مورد دیوارهای برشی، کاربر باید با توجه به تفکیک تعریف دیوار و ستون، مدل سازی انجام دهد، اگر المانی 

ایتبس به صورت ستون و اگر تعریف دیوار برشی داشت به صورت دیوار برشی تعریف ستون داشت، باید در 

مدل سازی شود. بنابراین نرم افزار تمامی دیوار برشی های ترسیم شده در ایتبس را با ضوابط دیوار برشی که 

 کند. در ادامه می آید کنترل می

نرم افزار مقطع بحرانی خمش را از روی فونداسیون در نظر میگیرد. اگر سازه شرایط دیگری دارد )به عنوان 

 مثال در اطراف خود دیوار حائل دارد( کاربر باید دیوار را یک بار نیز بر اساس این مقطع بحرانی کنترل کند. 

 

 

 محدودیت هندیس دیوار بریش طبق بند زیر کنرتل یم شود
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 در نظر گرفته یم شود 0.0025میلگرد های دیوار در متایم حاالت  حداقل نسبت 

 

 فاصله مرکز به مرکز میلگردها طبق بند زیر کنرتل یم شود

 

 سانیت باشد 15براساس بند زیر فاصله آرماتورهای افیق تا انتهای تری نهایتا یم تواند 
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میلیمتر وارد شود، برای کاربر  150شود و اگر فاصله ای بیشتر از این مقدار در نرم افزار توسط کاربر وارد می 

 اخطار صادر شده و مقدار مورد نظر با رنگ قرمز مشخص می شود

 

 سانیت یم باشد.  35فاصله مرکز به مرکز میلگردها چه در راستای قائم و چه افیق محدود به 
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همانند تصویر فوق این مقادیر توسط کاربر قابل تغییر است ولی اگر مقداری فراتر از مقدار آیین نامه وارد 

ثبت نشده و کاربر اخطار دریافت می کند. اما اگر کاربر با قضاوت  Applyنمایید، آن مقدار پس از زدن دکمه 

ن همچنی تا کاربر این مقدار را تغییر دهد.مهندسی خود مقدار کمتری را صالح دانست، این امکان فراهم شده 

 بر اساس این بند میلگردهای افقی تماما یکپارچه و بدون وصله ترسیم می شود

 

 

 در مورد وصله میلگردهای ارتفایع ، طبق بند زیر کنرتل ها انجام یم شود
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 0.5ز ابه عنوان مثال  قائم وجود یک میلگردبه  الف به این معنی است که اگر بر اساس نتایج طراحی،بند 

محل قطع تئوری( آن میلگرد را نمی توان در همان محل قطع  دیگر احتیاجی نباشد ) طبقهیک متری تراز 

ده( شها رعایت می شود )و می قه بعدی امتداد داشته باشد. این امر همیشه در نقشهکرد، بلکه باید تا باالی طب

، حالت چک است استفاده می کنندایتبس که کاربران  Uniformو  Section Designerزیرا روش های 

 و این میلگردها در طول طبقه ثابت می مانند. 

بند به  اینر این کاربران نظ. از مفهوم دیگری دارد )الف(ران معتقد هستند که این بنداین حال برخی از کارببا 

طبق ایتبس در طبقه اول  مثال اگر ،دیگر هم ادامه دادمیلگردها را یک طبقه  تمام این معنی است که باید
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 بایدنیاز باشد،  14و میلگرد  20و در طبقه دوم فاصله  باشد 16و شماره میلگرد  15فاصله میلگردهای قائم 

و به همین ترتیب برای طبقات بعدی. ! در نظر گرفته شود 16و شماره میلگرد  15برای طبقه دوم هم فاصله 

زی چنین چیبه دلیل گنگ بودن بند آیین نامه( توجه به این که ظاهرا نظام مهندسی برخی از استان ها )با 

احتماال در آینده و با بیشتر اضافه شده است، اما  برای این کار از نقشه ها انتظار دارند، گزینه ای در نرم افزار

 .این گزینه حذف شود و تغییر رویکرد نظام مهندسی های این استان ها،  99جا افتادن تغییرات مبحث نهم 

 

ل مهاری توسط در طبقه اول از آنجا که احتمال تسلیم آرماتور طولی وجود دارد، مطابق با مورد ب بند زیر، طو

برای طول وصله باید طول مهاری در  1-3-4-21-9شود. همچنین طبق بند برابر محاسبه می 1.25نرم افزار 

 شودضرب شود که این مورد در میلگردهای قائم دیوار برشی توسط نرم افزار در تمام طبقات اعمال می 1.3

باشد در غیر این صورت طول وصله به صورت )به شرطی که گزینه محاسبه طول وصله توسط نرم افزار روشن 

 جدولی که کاربر ارائه می دهد در نظر گرفته می شود(
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ارتفاع طبقه باالی دیوار می باشد. در تمامی طبقات میلگردها تا طبقه بعدی به  Hsxدر قسمت پ بند فوق 

متر را در نظر  6.1افزار مقدار و نرم )و در ورژن های قبلی نرم افزار نیز چنین بوده( باشد صورت پیوسته می

باالی  در طبقه برشینمی گیرد و ارتفاع طبقه را مدنظر قرار میدهد. نکته ای که این بند دارد برای اجرای دیوار

میلگرد ریشه به اندازه طول وصله از فونداسیون اجرا کرد  ناحیه مرزیدر فونداسیون است که دیگر نمی توان 

یوار و )جان داما در ناحیه میانی  .ون تا باالی طبقه بعدی این طول پیوسته باشدو باید مستقیما از فونداسی

 فونداسیون اجرا کرد.میتوان میلگرد ریشه از داخل  ناحیه مرزی ( عرضخارج از 
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 الف برابر است با:-4-4-7-20-9نواحی بحرانی طبق بند 

 

بیان شده باید عالوه بر رعایت موارد الف تا پ آن، بندهای زیر هم در بحث  4-3-7-20-9همانطور که در بند 

 طول وصله کنترل شود:
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 نوایح مریز مختلف

 حالت مختلف داریم. 3در مورد ناحیه مرزی،  99ویرایش در مبحث نهم 

 این نواحی توسط نرم افزار بر اساس معیار تنش و خروجی های ایتبس محاسبه می شود.

 در این نواحی مختلف، شرایط و ضوابط خاموت گذاری و ... متفاوت می باشد که در ادامه خواهد آمد. 

 

 

 

 

 

 

http://naqshesaz.ir/


 نرم افزار نقشه ساز مباحث آینی نامه ای  

 
 

   Naqshesaz.ir 
    Enjoy with drawing by naqshesaz 

35 

 

 ویژه:فاصله خاموت ها در ناحیه مریز 

 

فاصله خاموت ها در المان مرزی ویژه باید کمترین مقادیر زیر  420میلگردهای با تنش تسلیم کمتر از برای 

 باشد:

 سانتی متر 15 -1

2- 6Dbmin )شش برابر کوچکترین قطر میلگرد طولی در ناحیه مرزی ( 

 یک سوم کوچکترین بعد ناحیه مرزی -3

 سانتی متر باشد( 15تا  10باید بین  0Sبر اساس رابطه زیر )  0Sمقدار  -4

 

باید حجم خاموت ها طبق آیین نامه )بند زیر( حساب شود و اگر جوابگو نبود، فاصله خاموت ها را  -5

 کم کرد.

 
 

 که در ادامه بندهای آیین نامه ای مربوط به هر کدام آورده شده است.
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 عیت می کند.فاصله خاموت ها در ناحیه مرزی از جدول و فرمول پایین تب
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همان ارتفاع ناحیه ویژه برای المان مرزی است. همان طور که گفته شد، نرم افزار نقشه  Mu/4Vuمنظور از 

)بلکه ارتفاعی که تنش زیر  Mu/4Vuساز از معیار تنش برای یافتن ارتفاع ناحیه ویژه استفاده می کند نه  

 می شود( (F’c)برابر تنش طراحی بتن  0.15

 های زیر نیز در فاصله خاموت ها موثر می باشدهمچنین بند

 

 

در بند زیر تعریف شده، همچنین ضوابط دیگری نیز برای فاصله تنگ ها وجود دارد که در ادامه  hxپارامتر 

 آمده است:
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 که در این روابط، تعریف پارامتر ها به صورت زیر است:

 

، باید یک سوم بعد عضو و 3-20-9جدول  ، 1-20-9پس از محاسبه با رابطه تنگ ها در ناحیه مرزی فاصله 

رابطه میزان حجم تنگ ها و سنجاقی را در ناحیه در باال آمده است، کنترل شود. این بند چ با رابطه ای که در 

 .اشدبمیگ ها همین رابطه ر در فاصله تنموثرین پارامت. معموال می سنجدنسبت به ابعاد ناحیه مرزی را مرزی 
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قدار م دوبگیرد،  صورتی که طول ناحیه مرزی از ستون کلگی فراتر رود و بخشی از جان دیوار را نیز در بردر 

جان و یک بار برای  bc یک بار برای جان بر اساس که نرم افزار این رابطه کنترلی را  خواهیم داشت  bc برای

  کلگی حساب می کند و در نهایت میانگین گیری حجمی می کند. bcستون کلگی بر اساس 

محاسبه می   bc2 و bc1 برایبه صورت جداگانه طول دیوار موازی  عمود و تنرم افزار این رابطه را در جه

 .کند

 

 همپوشانی آنها به صورت زیر باشد:اگر یک خاموت بسته جوابگو نبود، باید اساس بند ج فوق، ر بهمچنین 
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 فاصله سنجایق های جان دیوار بریش در ناحیه ویژه

 

 

بر اساس بند زیر، در باال و پایین مقطع بحرانی در حالتی که المان مرزی ویژه نیاز باشد باید تمامی آرماتورها 

)در طبقاتی که در  مهار شود.درجه داشته باشند  135با گوشه خاموت ها یا سنجاق هایی که دو طرف زاویه 

 حالت ویژه قرار دارند(
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 قطر خاموت ها در املان مریز ویژه 

 درمورد قطر خاموت ها در المان مرزی ویژه داریم: 3-3-3-6-20-9و به تبع آن بند  4-4-7-20-9طبق بند 
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 املان مریز}معمویل{ناحیه 

 ناحیه مریز ویژه: از خارجفاصله خاموت ها در 

آمده است، فاصله خاموت ها در ناحیه مرزی معمولی برای میلگردهای بر اساس بندهایی که در تصویر 

Fy<420  برابر قطر میلگرد طولی است. 8برابر با 
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 ناحیه ویژه از  خارجفاصله سنجایق های جان دیوار بریش در 

در ایتبس درصد بیشتر شد و همچنین  1اگر درصد میلگرد های جان دیوار برشی از  1-4-7-13-9طبق بند 

از این میلگردها به عنوان آرماتور فشاری از ظرفیت آن استفاده کرده اید باید آرماتورهای قائم توسط سنجاقی 

مهار شود ) برخی از طراحان با روش هایی در ایتبس از تاثیر این میلگردها بر ظرفیت باربری جلوگیری کرده 

صورتی که  در. ینه بر بودن و مسائل اجرایی( جلوگیری شود(سنجاقی های مذکور در اجرا )به دلیل هزاز تا 

سانتی متر  30فاصله را همانند طبقات ویژه  نرم افزار ،بیشتر باشد 1قائم در جان دیوار برشی از  درصد میلگرد

بستگی به ترسیم یا عدم ترسیم و همچنین فاصله آنها باشد،  1در نظر گرفته و اگر درصد میلگرد کمتر از 

 . دنرم افزار دارتنظیمات انتخاب کاربر در 
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 پاسخ به بریخ سواالت متداول

در یک دیوار هیچ سنجاقی برای میلگردهای جان  -1

دیوار برشی ترسیم نشده در حالی که مقطع طبقه 

 باال و پایین آن دارای سنجاقی هستند

آیین نامه  طبقدر ارتفاع خارج از ناحیه طبقات ویژه پاسخ: 

باشد، نیازی به درصد  1از  کمتر دیواراگر درصد میلگرد های 

ترسیم سنجاقی نیست، با این حال برای مسائل اجرایی و ... 

اگر نیاز به ترسیم دیدید می توانید در تنظیمات دیوار برشی 

این  )همانندطبقه باالییدر   گزینه مربوطه را انتخاب کنید.

امت دیوار برشی، ممکن است به دلیل کم شدن ضخ ،(تصویر

اقی نیاز به سنجطبق آیین نامه درصد میلگرد بیشتر شود و 

  باشد.
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